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Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva Obce Studená
konaného dne 13.12.2021 od 18:00 hodin
Zasedání zahájil v 18:00 hodin starosta pan Pavel Škoda (dále jako „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno. Informace byla vyvěšena na úřední
desce Obecního úřadu Studená a současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce po dobu
minimálně 7 dní. Informoval, že zápis z 29. zasedání je na místě k nahlédnutí.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (Příloha č. 1) je přítomno 12 zastupitelů
z celkového počtu 13, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích, v platném znění).
Omluveni: Mgr. Milan Hřava
Zapisovatel zápisu: Ing. David Fogl

Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Pavla Tichého a pana Tomáše Mastného.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

Program jednání
Předsedající informoval o navrženém a zveřejněném programu jednání v následujícím znění:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Zpráva o činnosti orgánů obce (předkládá starosta obce)
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání (předkládá tajemník)
Rozpočet obce Studená (předkládá předseda finančního výboru)
3.1. Návrh rozpočtu obce Studená na rok 2022
3.2. Pověření k činnostem v rámci rozpočtu obce Studená na rok 2022
3.3. Pověření starosty k provádění rozpočtových změn do konce roku 2021
Návrh obecně závazné vyhlášky o zavedení systému odpadového hospodářství obce
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpadové hospodářství
Majetkové dispozice (předkládá předsedkyně investičního a majetkového výboru)
6.1. Návrh záměru prodeje či směny pozemků nebo jejich částí v k. ú. Světlá pod Javořicí
6.2. Návrh záměru prodeje či pronájmu pozemku v k. ú. Horní Pole
6.3. Koupě částí pozemků pod místní komunikací v k. ú. Horní Bolíkov
6.4. Koupě částí pozemků pod chodníkem v k. ú. Maršov u Heřmanče
6.5. Pronájem části pozemku v k. ú. Studená
6.6. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni pro EG.D v k. ú. Horní Pole
6.7. Návrh smlouvy o věcném břemeni pro EG.D v k . ú. Studená
Veřejné zakázky
7.1. Přidělení veřejné zakázky na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Vrší ve Studené
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8.

Různé
8.1. Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Studená
8.2. Plán porad a zasedání Zastupitelstva obce Studená v 1. pololetí roku 2022

Předsedající navrhl bod č. 8. Různé označit jako bod č. 9 a doplnit bod č. 8. Dotace a dary z rozpočtu
obce s bodem č. 8.1. Finanční dar pro Římskokatolickou farnost Olšany a bod č. 8.2. Finanční dar pro
nové občánky.
Návrh na jiné doplnění nebo změnu programu podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

1. Zpráva o činnosti orgánů obce
Předsedající informoval přítomné o nejdůležitějších událostech od posledního zasedání.
17.11. se uskutečnilo setkání u památníku k výročí svobody v parku. Předsedající poděkoval panu
Medovi za vznik tohoto památníku.
26.11. proběhl tradiční jarmark s rozsvícením vánočního stromku. Poděkování patří Studenskému
čtyřlístku a kulturnímu výboru za organizaci.
V rámci změn v odpadovém hospodářství obce proběhlo jednání se zástupcem FCC na umístění
kontejneru na drobný kovový odpad. Kontejnery by měly být umístěny během ledna. Pro obec by tento
sběr neměl být nákladový, ale nebude ani ziskový.
30.11. se uskutečnila vernisáž výstavy fotografií Podzim života s autorem Jakube Hejlem. Výstava je
umístěna v galerii komunitního centra a ke shlédnutí je do 17.12.2021.
Od 2.12. probíhá pásmo večerů s názvem Vánoční něha, kde v rámci adventních čtvrtků je pořádána
beseda se zajímavým hostem, kterou hudebně doprovází kapela Harp Rock Můra. Čekají nás tedy ještě
dva večery do štědrého dne.

2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Předsedající vyzval tajemníka Ing. Davida Fogla, aby informoval o plnění úkolů a usnesení z minulého
zasedání. Ten informoval, že na minulém zasedání nebyl uložen žádný úkol a ostatní usnesení jsou
plněna průběžně.

3. Rozpočet obce Studená
3.1.

Předseda finančního výboru informoval, že výbor zasedal dne 13.12.2021 a na programu měl
projednání návrhu rozpočtu obce Studená na rok 2022. Návrh rozpočtu obce Studená na rok
2022 je sestaven jako schodkový. Počítá s příjmy ve výši 59 497 249,- Kč a s výdaji
ve výši 86 548 456,- Kč. Rozdíl bude kryt z prostředků minulých let. Výbor doporučuje návrh
rozpočtu obce Studená na rok 2022 schválit.
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Návrh rozpočtu obce Studená na rok 2022 byl zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce
dne 26.11.2021 a je zveřejněn i v čase probíhajícího zasedání. Obecní úřad neobdržel žádné
návrhy či připomínky ani během zasedání nikdo neuplatnil možnost podání návrhů či
připomínek.
Předsedající navrhl na základě doporučení finančního výboru schválit rozpočet obce Studená na
rok 2022. (Příloha č. 2)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
3.2.

Pověření k činnostem v rámci rozpočtu obce Studená na rok 2022
3.2.1. Předsedající navrhl pověřit správce rozpočtu rozpisem rozpočtu obce Studená na rok 2022
a změnami rozpisu v průběhu roku.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
3.2.2. Předsedající navrhl pověřit starostu obce zapojením všech příjmů včetně transferů z jiných
veřejných rozpočtů (dotací), které nebyly zahrnuty do návrhu rozpočtu obce na rok 2022,
bez omezení a zapojením (realizací) účelových dotací do výdajové části rozpočtu.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
3.2.3. Předsedající navrhl oprávnit 1. místostarostu prováděním rozpočtových opatření ve
stejném rozsahu jako starosta v době jeho nepřítomnosti.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

3.3.

Předsedající navrhl pověřit starostu obce provedením všech rozpočtových opatření v příjmové i
výdajové části rozpočtu obce v době od 13.12.2021 do 31.12.2021 a tyto projednat na nejbližším
zasedání Zastupitelstva obce Studená.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

4. Obecně závazná vyhláška o zavedení systému odpadového
hospodářství obce
Předsedající informoval, že z důvodu legislativních změn je nutné vydat novou obecně závaznou
vyhlášku týkající se zavedení systému odpadového hospodářství obce.
Předsedající navrhl vydat Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství. (Příloha č. 3)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
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5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpadové
hospodářství
Předsedající informoval, že z důvodu legislativních změn je nutné vydat novou obecně závaznou
vyhlášku týkající místního poplatku za odpadové hospodářství obce. Místní poplatek lze stanovit až ve
výši 1 200,- Kč. Návrh obecně závazné vyhlášky počítá se stávajícími sedmi sty korunami. Oproti
stávající vyhlášce se ruší osvobození od poplatku při vlastnictví více nemovitostí a zavádí se osvobození
pro novorozence v daném roce.
Předsedající navrhl vydat Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. (Příloha č. 4)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

6. Majetkové dispozice
6.1.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o došlé žádosti na prodej či směnu
pozemku p. č. 527/2 o výměře 76 m2, pozemku p. č. 316/4 o výměře 21 m2 a části pozemku p. č.
531/1 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Světlá pod Javořicí. Výbor doporučuje schválit záměr směny či
pronájmu, ale následně jednat spíše o směně.
Osadní výbor Světlá s prodejem souhlasí.
Předsedající navrhl schválit záměr prodeje či směny pozemku p. č. 527/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 76 m2, pozemku p. č. 316/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
21 m2 a části pozemku p. č. 531/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2 v k. ú.
Světlá pod Javořicí. (Příloha č. 5 – grafické znázornění záměru prodeje)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 2

6.2.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o došlé žádosti na prodeje či pronájem
pozemku p. č. 61/2 trvalý travní porost o výměře 59 037 m2 v k. ú. Horní Pole. Výbor prodej ani
pronájem tohoto pozemku nedoporučuje.
Pozemek je v současné době propachtován firmě Stagra s.r.o..
Předsedající navrhl schválit záměr prodeje či pronájmu pozemku p. č. 61/2 trvalý travní porost
o výměře 59 037 m2 v k. ú. Horní Pole.
Jiný návrh podán nebyl.
Pan Ing. Karel Dvořák sdělil, že hlasovat nebude, protože může být v možném střetu zájmů.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 11 Zdrželi se 0
Záměr nebyl schválen. Usnesení nebylo přijato.

6.3.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o možnosti koupě části pozemku p. č.
361/1 o výměře cca 210 m2 a pozemku p. č. 361/3 trvalý travní porost o výměře 526 m 2 v k. ú.
Horní Bolíkov za cenu 50,- Kč/m2, které se nachází pod místní komunikací vedoucí z Horního Pole
do Horního Bolíkova.
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Předsedající navrhl schválit koupi části pozemku p. č. 361/1 ostatní plocha, neplodná půda o
výměře cca 210 m2 a pozemku p. č. 361/3 trvalý travní porost o výměře 526 m2 v k. ú. Horní
Bolíkov za cenu 50,- Kč/m2. (Příloha č. 6 – grafické znázornění koupě)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
6.4.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o možnosti koupě částí pozemků,
které se nachází pod chodníkem po pravé straně při příjezdu do Maršova. Chodník je součástí
pasportu místních komunikací a s jeho opravou je počítáno v příštím roce.
Předsedající navrhl schválit koupi části pozemku p. č. 2 zahrada o výměře cca 3 m2, části pozemku
p. č. st. 31 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 8 m2, části pozemku p. č. 6/1 zahrada o
výměře cca 22 m2, části pozemku p. č. 11 zahrada o výměře cca 1 m2, části pozemku p. č. st. 26
zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 11 m2, části pozemku p. č. 12 zahrada o výměře cca 27
m2 a části pozemku p. č. st. 24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 19 m2 vše v k. ú. Maršov
u Heřmanče za cenu 50,- Kč/m2. (Příloha č. 7 – návrh geometrického plánu č. 147-223/2021)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

6.5.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o nabídce na umístění Z-Boxu. Z-Box
by byl umístěn ve stejném místě jako plánovaný Alza box, který však dosud nebyl umístěn. Tyto
boxy mohou být vedle sebe. Záměr pronájmu byl zveřejněn ve dnech 26.11. – 14.12.2021.
Předsedající navrhl schválit pronájem části pozemku p. č. 2537 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 1,02 m2 v k. ú. Studená společnosti Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306 na
dobu neurčitou za cenu 4 500,- Kč bez DPH/rok, s výpovědní lhůtou 6 měsíců za účelem umístění
Z-Boxu. (Příloha č. 8 – grafické znázornění)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

6.6.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o došlém návrhu smlouvy o smlouvě
budoucí o věcném břemeni č. JH-001030068228/002 uzavíraném se společností EG.D, a.s., IČO
28085400, v rámci přípravy stavby s názvem "Horní Pole, Kadlec - kabelové vedení NN".
Předsedající informoval, že na základě vyjádření Svazu měst a obcí ČR došlo k předběžné dohodě
s EG.D o změně způsobu oceňování věcných břemen. Zpracovatel smlouvy byl vyzván
k aktualizaci ocenění věcného břemene v návrhu této smlouvy. Zpracovatel po prověření
uvedené informace v EG.D a na základě jejich pokynu ocenění neupravil. EG.D se tak
pravděpodobně chce vyhnout plnění uvedené dohody.
V případě neschválení tohoto návrhu smlouvy bude předkladatel vyzván k ocenění věcného
břemene dle uvedené dohody se Svazem měst a obcí ČR.
Předsedající navrhl schválit smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni č. JH001030068228/002 uzavíranou se společností EG.D, a.s., IČO 28085400, v rámci přípravy stavby
s názvem "Horní Pole, Kadlec - kabelové vedení NN". (Příloha č. 9)
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Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 12 Zdrželi se 0
Smlouva nebyla schválena. Usnesení nebylo přijato.
6.7.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o došlém návrhu smlouvy o věcném
břemeni č. JH-014330068858/001 uzavírané se společností EG.D, a.s., IČO 28085400, v rámci
dokončení stavby s názvem "Studená, zahrady - kabelové vedení NN". Návrh smlouvy je
v souladu s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí.
Předsedající navrhl schválit smlouvu o věcném břemeni č. JH-014330068858/001 uzavíranou se
společností EG.D, a.s., IČO 28085400, v rámci dokončení stavby s názvem "Studená, zahrady kabelové vedení NN". (Příloha č. 10)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 1

7. Veřejné zakázky
7.1.

Předsedající informoval, že na základě obdržené projektové dokumentace včetně výkazu výměr
na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Vrší bylo provedeno poptávkové řízení. Nejlepší
nabídku podala firma SETO s.r.o., Dačice.
Předsedající navrhl schválit přidělení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce veřejného
osvětlení v ulici Vrší, Studená“ firmě SETO s.r.o., IČO 46683461, s cenou do 482 000,- Kč.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

8. Dotace a dary z rozpočtu obce
8.1.

Místostarosta informoval o došlé žádosti o finanční dar pro Římskokatolickou církev Olšany ve
výši 70 000,- Kč na opravu kostela.
Předsedající navrhl schválit poskytnutí finančního daru pro Římskokatolickou církev Olšany u
Dačic, IČO 60818701, ve výši 70 000,- Kč na opravu kostela v Olšanech.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

8.2.

Předsedající navrhl schválit poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,- Kč pro nové občánky obce
Studená vítané od 1.1.2022.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

9. Různé
9.1.

Předsedající informoval, že Obec Studená dostala příslib dotace na pořízení nového dopravního
automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Studená ve výši 450 000,- Kč od
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Ministerstva vnitra ČR, Generálního ředitelství HZS. Další prostředky na pořízení těchto
automobilů v minulých letech poskytoval Jihočeský kraj ve výši 300 000,- Kč. Tato dotace bude
vypsána v lednu příštího roku. Cena tohoto automobilu je okolo 950 000,- Kč bez DPH.
Předsedající navrhl schválit pořízení nového dopravního automobilu pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů Studená včetně zajišťování financování.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
9.2.

Předsedající navrhl schválit plán porad a zasedání Zastupitelstva obce Studená na první pololetí
roku 2022. (Příloha č. 11)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

9.3.

Starosta informoval o stavu projektu na změnu technologie úpravy vody na úpravně v Horním
Poli. Na základě rozpočtu dodaného projektantem je celá akce vyčíslena na téměř 50 mil. Kč bez
DPH. Tento projekt řeší kompletně novou technologii úpravy vody, včetně stavebních úprav
stávající budovy, kompletní elektroinstalace a doplnění telemetrických přenosů.
Lze předpokládat financování ve výši 30 % z uznatelných nákladů z programu OPŽP. Tyto
prostředky obec pravděpodobně získá.
Další možností je pokusit se získat dotaci z Ministerstva zemědělství, které by mělo poskytnout
dotaci až ve výši 60 % z uznatelných nákladů.
Samozřejmě je i možností doplnit pouze stávající technologii a neřešit zbytek úpravny vody. Na
nějaký čas v řádech pár let by i toto řešení v úpravě vody pomohlo.
Po debatě a zvažování různých možností se došlo k závěru, že v současné době je potřeba v
projektu pokračovat a až na základě konkrétních informací o možné finanční podpoře se
rozhodnout o dalším pokračování.
Předsedající navrhl schválit pokračování v projektu intenzifikace úpravny vody Horní Pole
v rozsahu zpracované projektové dokumentace.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

Na závěr starosta popřál všem vše nejlepší do nového roku a pozval k tradičnímu výstupu na Javořici,
který letos opět nebude hromadně organizován kvůli covidovým opatřením, ale ve dnech 26.12., 30.12.
a 31.12.2021 bude možnost na vrcholu zakoupit pamětní knoflíky. Také pozval přítomné na poslední
dva adventní čtvrtky v rámci programu Vánoční něha, na živý betlém v neděli 19.12. a 1.1.2022 na
novoroční ohňostroj.
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Výpis usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce
Studená ze dne 13. 12. 2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti orgánů obce od minulého zasedání zastupitelstva z 8. 11. 2021
Zastupitelstvo obce Studená po řádném projednání usnesením č.:
30/1

určuje ověřovateli zápisu pana Pavla Tichého a pana Tomáše Mastného

30/2

schvaluje program jednání 30. zasedání Zastupitelstva obce Studená v upraveném znění

30/3

schvaluje rozpočet obce Studená na rok 2022 (Příloha č. 2)

30/4

pověřuje správce rozpočtu rozpisem rozpočtu obce Studená na rok 2022 a změnami rozpisu
v průběhu roku

30/5

pověřuje starostu obce zapojením všech příjmů včetně transferů z jiných veřejných rozpočtů
(dotací), které nebyly zahrnuty do návrhu rozpočtu obce na rok 2022, bez omezení a zapojením
(realizací) účelových dotací do výdajové části rozpočtu

30/6

opravňuje 1. místostarostu prováděním rozpočtových opatření ve stejném rozsahu jako
starosta v době jeho nepřítomnosti

30/7

pověřuje starostu obce provedením všech rozpočtových opatření v příjmové i výdajové části
rozpočtu obce v době od 13.12.2021 do 31.12.2021 a tyto projednat na nejbližším zasedání
Zastupitelstva obce Studená

30/8

vydává Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
(Příloha č. 3)

30/9

vydává Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství (Příloha č. 4)

30/10 schvaluje záměr prodeje či směny pozemku p. č. 527/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 76 m2, pozemku p. č. 316/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 a části
pozemku p. č. 531/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2 v k. ú. Světlá pod
Javořicí (Příloha č. 5 – grafické znázornění záměru prodeje)
30/11 kupuje část pozemku p. č. 361/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 210 m2 a
pozemku p. č. 361/3 trvalý travní porost o výměře 526 m 2 v k. ú. Horní Bolíkov za cenu 50,Kč/m2 (Příloha č. 6 – grafické znázornění koupě)
30/12 kupuje část pozemku p. č. 2 zahrada o výměře cca 3 m2, část pozemku p. č. st. 31 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře cca 8 m2, část pozemku p. č. 6/1 zahrada o výměře cca 22 m2, část
pozemku p. č. 11 zahrada o výměře cca 1 m2, část pozemku p. č. st. 26 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře cca 11 m2, část pozemku p. č. 12 zahrada o výměře cca 27 m2 a část pozemku
p. č. st. 24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 19 m2 vše v k. ú. Maršov u Heřmanče za
cenu 50,- Kč/m2 (Příloha č. 7 – návrh geometrického plánu č. 147-223/2021)
30/13 pronajímá část pozemku p. č. 2537 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1,02 m 2 v k.
ú. Studená společnosti Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306, na dobu neurčitou za cenu 4 500,- Kč
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bez DPH/rok, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za účelem umístění Z-Boxu (Příloha č. 8 – grafické
znázornění)
30/14 uzavírá smlouvu o věcném břemeni č. JH-014330068858/001 uzavíranou se společností EG.D,
a.s., IČO 28085400, v rámci dokončení stavby s názvem "Studená, zahrady - kabelové vedení
NN" (Příloha č. 10)
30/15 přiděluje veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Vrší, Studená“
firmě SETO s.r.o., IČO 46683461, s cenou do 482 000,- Kč
30/16 poskytuje finanční dar pro Římskokatolickou církev Olšany u Dačic, IČO 60818701, ve výši 70
000,- Kč na opravu kostela v Olšanech
30/17 poskytuje finanční dar ve výši 3 000,- Kč pro nové občánky obce Studená vítané od 1.1.2022
30/18 pořizuje nový dopravní automobil pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Studená
30/19 schvaluje plán porad a zasedání Zastupitelstva obce Studená na první pololetí roku 2022
(Příloha č. 11)
30/20 schvaluje pokračování v projektu intenzifikace úpravny vody Horní Pole v rozsahu zpracované
projektové dokumentace

Předsedající ukončil zasedání v 19:20 hodin.
Ve Studené dne 13. 12. 2021
Zapsal: Ing. David Fogl

Ověřovatelé:
Pavel Tichý

Podpis:

Tomáš Mastný

Podpis:

Pavel Škoda (starosta)

Podpis:
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Přílohy k zápisu z 30. zasedání ze dne 13. 12. 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prezenční listina přítomných zastupitelů
Návrh rozpočtu obce Studená na rok 2022
Obecně závazná vyhláška o zavedení systému odpadového hospodářství obce
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpadové hospodářství
Grafické znázornění záměru prodeje či směny pozemků či jejich částí v k. ú. Světlá pod Javořicí
Grafické znázornění koupě pozemků či jejich částí v k. ú. Horní Bolíkov
Návrh geometrického plánu č. 147-223/2021
Grafické znázornění pronájmu části pozemku v k. ú. Studená
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni č. JH-001030068228/002
Smlouva o věcném břemeni č. JH-014330068858/001
Plán porad a zasedání Zastupitelstva obce Studená na první pololetí roku 2022
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Spis. zn.: 48/2021/STUDENA-8

Příloha č. 5 - Grafické znázornění záměru prodeje či směny pozemků či jejich částí v k.
ú. Světlá pod Javořicí

Zpět na:
TEXT zápisu

Výpis usnesení

Seznam příloh

Obsah

Spis. zn.: 48/2021/STUDENA-8

Příloha č. 6 - Grafické znázornění koupě pozemků či jejich částí v k. ú. Horní Bolíkov

Zpět na:
TEXT zápisu

Výpis usnesení

Seznam příloh

Obsah

Spis. zn.: 48/2021/STUDENA-8

Příloha č. 8 - Grafické znázornění pronájmu části pozemku v k. ú. Studená

Zpět na:
TEXT zápisu

Výpis usnesení

Seznam příloh

Obsah

Spis. zn.: 48/2021/STUDENA-8

Příloha č. 11 – Plán porad a zasedání Zastupitelstva obce Studená na první pololetí roku
2022

Plán zasedání a porad Zastupitelstva
na I. pololetí roku 2022
17.1.2022

19:00

Porada

24.1.2022

19:00

31. veřejné zasedání

21.2.2022

19:00

Porada

28.2.2022

19:00

32. veřejné zasedání

21.3.2022

19:00

Porada

28.3.2022

19:00

33. veřejné zasedání

25.4.2022

19:00

Porada

2.5.2022

19:00

34. veřejné zasedání

23.5.2022

19:00

Porada

30.5.2022

19:00

35. veřejné zasedání

20.6.2022

19:00

Porada

27.6.2022

19:00

36. veřejné zasedání

Ve Studené dne 13.12.2021
Pavel Škoda
starosta obce Studená

Zpět na:
TEXT zápisu

Výpis usnesení

Seznam příloh

Obsah

